
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /STTTT-BCVT 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang; 

- Viễn thông Tuyên Quang; 

- Viettel Tuyên Quang ; 

- Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Tuyên Quang. 

  

Thực hiện văn bản số 4115/UBND-TH, ngày 25/12/2020 về việc rà soát, 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVIII. 

Cử tri xã Trung Môn, huyện Yên Sơn có ý kiến đề nghị: “kiểm tra khắc 

phục tình trạng dây cáp điện, dây cáp viễn thông... trên địa bàn thôn 11 đấu nối 

không đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người và phương tiện khi tham 

gia giao thông, đặc biệt khi trời mưa bão”. 

Cử tri xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang có ý kiến đề nghị: “ngành 

viễn thông có phương án đấu nối các đường dây đảm bảo mỹ quan và an toàn 

cho nhân dân. Hiện nay nhiều đường dây của nhiều đơn vị viễn thông bị trùng, 

võng gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn”. 

Sở thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Sở Công thương 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông 

(Viễn thông Tuyên Quang, Viettel Tuyên Quang và Công ty cổ phần viễn thông 

FPT- chi nhánh Tuyên Quang) kiểm tra tình hình thực tế hạ tầng mạng cáp treo 

thông tin trên cột điện của điện lực Tuyên Quang tại các khu vực nêu trên, có 

phương án, kế hoạch phối hợp khắc phục tình trạng trùng, võng... để đảm bảo an 

toàn cho nhân dân và mỹ quan đô thị. 

2. Viễn thông Tuyên Quang, Viettel Tuyên Quang và Công ty cổ phần viễn 

thông FPT- chi nhánh Tuyên Quang. 

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực tế về hạ tầng mạng cáp treo thông tin tại 

thôn 11, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn và xã Thái Long, thành phố Tuyên 

Quang. 
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- Phối hợp với nhau và với đơn vị điện lực tại địa bàn thực hiện chỉnh trang, 

bó gọn lại các đoạn dây cáp trùng, võng, đứt... (nếu có) và báo cáo tình hình thực 

hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/01/2021. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang web sở; 

- Lưu VT, BCVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 
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